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Terms and conditions
The Website, including (but not limited to) text, content, software, graphics, photographs,
illustrations, artwork, photographs, names, logos, trademarks, service marks and other material
("Content") is protected by copyrights, trade marks and/or other proprietary rights. The Content
includes both content owned or controlled by Herb-Pharma and content owned or controlled by
third parties and licensed to Herb-Pharma. All individual articles, reports, and other elements
making up the Website may be copyright works. You agree to abide by all applicable copyright
laws and by all additional copyright notices or restrictions contained in the Website.
You may not use any of Herb-Pharma's trademarks or trade names without Herb-Pharma's prior
express written consent and you acknowledge that you have no ownership rights in and to any of
those names and marks.
You agree to notify Herb-Pharma in writing promptly upon becoming aware of any unauthorised
access to or use of the Website by any party or of any claim that the Website or any of the
contents of the Website infringes any copyright, trade mark, or other contractual, statutory or
common law rights of any party.
Content
We may change the format and content of the Site from time to time. You agree that your use of
the Site is on an 'as is' and 'as available' basis and at your sole risk.
Whilst we try to make sure that all information contained on the Site (other than any usergenerated content) is correct, it is not intended to amount to authority or advice on which reliance
should be placed. You should check with us or the relevant information source before acting on
any such information.
We make or give no representation or warranty as to the accuracy, completeness, currency,
correctness, reliability, integrity, quality, fitness for purpose or originality of any content of the Site
and, to the fullest extent permitted by law, all implied warranties, conditions or other terms of any
kind are hereby excluded and we accept no liability for any loss or damage of any kind incurred as
a result of you or anyone else using the Site or relying on any of its content.
We cannot and do not guarantee that any content of the Site will be free from viruses and/or other
code that may have contaminating or destructive elements. It is your responsibility to implement
appropriate IT security safeguards (including anti-virus and other security checks) to satisfy your
particular requirements as to the safety and reliability of content.
External links
The Site may, from time to time, include links to external sites, which may include links to third
party offers and promotions. We include these to provide you with access to information, products
or services that you may find useful or interesting. We are not responsible for the content of these
sites or for anything provided by them and do not guarantee that they will be continuously
available. The fact that we include links to such external sites does not imply any endorsement of
or association with their operators or promoters.
If you have any concerns or complaints or want to report an issue about any Herb-Pharma
products and their application to you, or you have technical questions about the Site please
contact: home@herb-pharma.com
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Všeobecné podmínky užití
Stránky a všechny jejich části jako jsou obsah, software, loga, ochranné známky, servisní značky,
fotografie, ilustrace, obrázky, jména, texty, videa a další materiály (dále jen „Obsah“) jsou chráněny
autorskými právy, ochrannými známkami a / nebo jinými právy duševního vlastnictví. Obsah
zahrnuje jak obsah, který vlastní nebo kontroluje společnost Herb-Pharma, tak i obsah vlastněný a
kontrolovaný třetími osobami a licencovaný společnosti Herb-Pharma. Uživatelé souhlasí, že se

řádně seznámí a budou dodržovat všechna autorskoprávní omezení a upozornění uvedená na
Stránkách. Uživatelé dále berou na vědomí, že nad rámec zákona nejsou bez předchozího
výslovného písemného souhlasu společnosti Herb- Pharma oprávněni použít žádnou ochrannou
známku, firmu nebo logo společnosti Herb- Pharma a uznávají, že jim z nich nebo na ně neplynou
žádná práva užití.
Snažíme se vám poskytnout přesné a aktuální informace. Nicméně, přenosy dat a informací přes
Internet nejsou absolutně technicky spolehlivé, a tak nemůžeme zaručit správnost všech údajů,
které jsou uvedeny na těchto Stránkách.
Dále bychom chtěli zdůraznit, že v informacích dostupných na tomto serveru se mohou vyskytnout
nepřesnosti, zejména způsobené zásahem třetích osob. Prosím, informujte nás o jakékoli chybě
nebo opomenutí na následující emailové adrese home@herb-pharma.com
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PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK
Stránky a všetky ich súčasti (ako známky, obrázky, texty, videá, atď.) sú chránené právami na
duševné vlastníctvo. Vývoj týchto Stránok predstavuje významnú investíciu a spoločnú prácu na
strane našich tímov. Z tohto dôvodu, s výnimkou prípadov výslovne stanovených, nemáte žiadne
iné právo ako k prezeraniu týchto Stránok k Vášmu čisto osobnému a súkromnému používaniu.
Akékoľvek používanie, reprodukcia alebo reprezentácia týchto Stránok (celkovo alebo čiastočne)
alebo prvkov, ktoré sú ich súčasťou, v akýchkoľvek médiách pre iné účely, vrátane, ale nielen, pre
komerčné účely, nie sú povolené. Vo výnimočných prípadoch Vám môžeme výslovne povoliť
reprodukciu a/alebo prezentáciu celých alebo časti Stránok vo vybraných médiách. Každá žiadosť
o povolenie v tomto ohľade musí byť predložená vopred na nasledujúcu e-mailovú adresu:
swiss@herb-pharma.com
Snažíme sa Vám poskytnúť presné a aktuálne informácie. Aj keď prenosy dát a informácií cez
internet nie sú absolútne technicky spoľahlivé, a tak nemôžeme zaručiť správnosť všetkých údajov,
ktoré sú uvedené na týchto Stránkach.
Ďalej by sme chceli zdôrazniť, že v informáciách dostupných na tomto serveri sa môžu vyskytnúť
nepresnosti, spôsobené najmä zásahom tretích osôb. Prosím, informujte nás o akejkoľvek chybe
alebo opomenutí na nasledujúcej e-mailovej adrese: home@herb-pharma.com
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NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Wir sind der Eigentümer bzw. Lizenznehmer aller Rechte geistigen Eigentums dieser Website und
Ihrer Inhalte, des Namens und des Warenzeichens von La Prairie und der Produktnamen, Bilder
und Verpackungen von La Prairie. Diese Werke sind weltweit durch Urheberrechtsgesetze und verträge geschützt. Alle derartigen Rechte sind vorbehalten.
Sie sind nicht befugt, unsere Rechte geistigen Eigentums zu anderen als den in diesen
Nutzungsbedingungen dargelegten Zwecken zu nutzen. Sie sind nicht berechtigt, unsere Website
(oder Teile davon oder ihre Inhalte) zu gewerblichen Zwecken zu verwenden. Sie sind jedoch
befugt, sich auf der Website befindliches Material ausschließlich zur nicht gewerblichen, privaten
Nutzung herunterzuladen.
Kein Teil dieser Website, insbesondere die darin enthaltenen Texte, Designs, Grafiken, Fotos und
Bilder, darf vervielfältigt, reproduziert, anderweitig veröffentlicht, hochgeladen, anderweitig
gepostet, verändert, übertragen oder vertrieben oder auf andere Weise für nicht persönliche,
öffentliche oder kommerzielle Zwecke genutzt werden, es sei denn, es liegt eine schriftliche
Einwilligung von Fytofontana Cosmeceuticals vor.
WIRUnsere Website wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir können nicht gewährleisten, dass
unsere Website oder ihre Inhalte immer verfügbar sein oder störungsfrei laufen werden. Der Zugriff
auf unsere Website wird vorübergehend gewährt. Wir sind befugt, unsere gesamte Website oder
Teile davon ohne Ankündigung zu sperren, zurückzuziehen, einzustellen oder zu ändern. Wir
übernehmen Ihnen gegenüber keine Haftung, wenn unsere Website zu bestimmten Zeiten oder

über bestimmte Zeiträume hinweg aus irgendeinem Grund nicht verfügbar sein sollte. Wir sind
jederzeit dazu berechtigt, die Website zu aktualisieren und/oder ihre Inhalte zu ändern.
GARANTIEREN NICHT DAFÜR, DASS DIE WEBSITE ODER IHRE INHALTE FREI VON
FEHLERN ODER AUSLASSUNGEN SIND. WIR UNTERNEHMEN ANGEMESSENE
ANSTRENGUNGEN, NUR KORREKTE UND AKTUELLE INFORMATIONEN AUF UNSERER
WEBSITE BEREITZUSTELLEN. DENNOCH GEBEN WIR KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN
BEZÜGLICH DER INFORMATIONEN AB.
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Jogi nyilatkozat
A weboldal és az azon található anyagok, amelyeket az oldal tartalmaz (pl. jelek, képek, szövegek,
videók stb.) szellemi tulajdonjog védelme alatt állnak. A Herb-Pharma-nak nem áll módjában
bármilyen jogot átruházni az egyénnek azon kivül, hogy biztosítja az oldal működését szigorúan az
egyén személyes és magán céljainak használatára. Az oldal és az oldalon található anyagok
mindennemű, valamint teljes és/vagy részleges reprodukálása és reprezentációja bármilyen más
médiumon kereskedelmi és más célok elérése érdekében, nem engedélyezett. Kivételes esetben,
a Herb-Pharma kifejezett beleegyezésével lehetőség van arra, hogy az oldalon található
információkat reprodukálják és reprezentálják egyéb más médiumon is. Az ezzel kapcsolatos
autorizációt előzetesen be kell nyújtani a következő e-mail címen keresztül: home@herbpharma.com
A Herb-Pharma mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legpontosabb és legfrissebb
információkat tegye közzé az oldalon. Mindazonáltal az interneten keresztül történő adatátvitel és
információáramlás időközönként akadozást mutathat a technikai megbízhatóság hibahatárán belül,
ezért a Herb-Pharma nem tudja garantálni az oldalon található információk teljes pontosságát.
Továbbá fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen jellegű technikai hibák gyakran egy kívülálló, harmadik
személy által létrehozott akadályból erednek.
Kérjük jelezze a következő e-mail címre: home@herb-pharma.com, ha bármiféle hibát észlel az
oldalon található információkkal kapcsolatban.

